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ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර

ශිෂ්යාපාව ජයදරම් ප ජය්රර
( මෙෙ ජයදරම් ප ජය්රර ජයම පපූරධනණ  ජයිරීමෙ  ජය්රථමෙමර්  ජයයර ජයමඳාින්  ජයිරර්ා ජයලල් ු )

ඔල ජයශ්වව්ශ්යාල ජය්රමශවර  ජයල්ලුම ප ජයකවනු ජය

මෙෙ ජයමකාටු් ජයකාධනරාලයීර ජය්රමරෝවුර ජයමඳඳාර

ලැබූ ජයශ්වව්ශ්යාල ජය්රමශවර ජයල්  ජයදපම්ාපමප ජය ජය
 ජය(උපම්ප) ජයශ්භාගමේ ජයදංකර ජයමෙහි ජයලිර් ුප

පීඨය ……………………………………………………………………………………
අයදුම්කරු තේරී ඇති පාඨමාලාව…………………………………………………………පපපප
දරම් පකරු්්   ජයඋ්මමව

: ශ්ෙමා ජයඇති ජයමෑෙ ජය්රවවුර්ෙ ජයමඳාින්  ජයිරර්ා ජයම පපූරධනණ  ජයකළ ජයයුතුර.

1. සිරලුමෙ ජයආාර ප ජයොධනග ජයමඳ ජයදමා ජයඇති ජයසිරලුමෙ ජයශ්මවතව ජයමඳඳ්  ජයකළ ජයයුතුර. ඔල ජයශ්සි්  ජයමඳඳ්  ජයකවනු ජයලලු ජය
ආාර ප ජය ශ්මවතව ජය දාළ ජය නිළපාීම් මේ ජය ඳා ජය මේශිර ජය ආාර ප ජය ම්ාධනතම ප් තුම්්  ජය ශ්ෙමා ජය ලලනු ජය ඇතප ජය
ශ්මවවෂ්මර් ෙ ජය දරම් ප්ම්  ජය දංක ජය 08,09,11,”ද “ ජය ඳා ”ආ” ජය මකාටු්ල ජය මඳඳ්  ජය කවනු ජය ලලු ජය මෙශිර ජය ඳා ජය
දරම් පකරුමේ ජය ්ාධනික ජය ආාර ප ජය ශ්මවතවමරහි ජය දාළ ජය ්ැටුප් ජය ශ්මවතව, ජය ශ්ශ්රාෙ ජය මඳතික, ජය ෙවණ  ජය මඳතික, ජය ශ්ශ්රාෙ ජය
්ැටුප් ජයශ්මවතව, ජයමේමාව ජයලඩකඩ ප්ලි්  ජය්යා්ාක ක ජයආාර ප ජයආය ර ජයිබඳලඳ ජයලිරිරරශ්ලි ජයදරම් ප්ත  ජයඇණියර ජය
යුතුරප

2. ිරසිෙ ජය මකාටු්් ජය හිමව් ජය මඳෝ ජය ඳවඳ  ජය ලක  ජය ඇඳ ජය මඳෝ ජය මුාතිබිර ජය යුතුර. මඳඳ්  ජය ිරීමෙ  ජය ිරසි්් ජය
මුාෙැති ජය ු ප ජය ඒ ජය ල් ජය මඳඳ්  ජය කළ ජය යුතුරප ජය දම පර ධනණ  ජය මඳෝ ජය නිරණිත ජය ය ු  ජය මුාලැමලු ජය මඳෝ ජය
ග්රාෙමමව්ා ජය නිලපාීම ජය ඳා ජය ්රාමේය ර ජය උ්ය මා්ති ජය ්රාමේය ර ජය ම්ක ප ජය ෙන්්  ජය මුාය්ු ජය දරම් ප්්  ජය
්රති්මෂ්ව් ජයකවනු ජයලැම.ප ජය
3. මෙෙ ජයදරම් ප්ත ජය නිසි ජය්ක ය  ජය ම පර ධනණ  ජයකව ජයදාල ජයලිරිරරශ්ලි ජය මෙඟ ජය සති තෙකක් ඇතුළත ජය ලැමලු ජය
මමව ජය යවීෙ ජය මඳඳා ්ළාම්  ජය ග්රාෙමමව්ා ජය නිලපාීම ජය තැු  ජය භාවය ර ජය යුතුරප ජය ග්රාෙමමව්ා ජය නිලපාීම ජය තැු ජය
ශ්සි්  ජය 15 ජය ්ු ජය මකාටුමශ ජය ශ්මවතව ජය කව ජය ඇති ජය ්ක ය  ජය ්රාමේය ර ජය උ්ය මා්ති ජය ්රාමේය ර ජය ම්ක ප ජය ෙන්්  ජය
නිරණිත ජය ය ු  ජය ම්ව ජය ලය ක ්්  ජය කවණු ජය ඇතප ජය ශිෂ්යාපාව ජය දරම් ප්ත ජය ලිරා්ය ං ත ජය තැ්ෑමල්  ජය යශ්ර ජය යුතු ජය
මඳයි්  ජය ඒ ජය මඳඳා ජය රු: ජය 30/- ජය ක ජය ්ටිුාකෙ ජය ඇති ජය මුේව ජය ඇලවූ ජය 9’ x 4’ ජය ්රොණ මේ ජය ය ග ජය ක්වර් ජය
ම පපූරධනණ  ජය කවු ජය ල ජය ශිෂ්යාපාව ජය ල්ලුම ප්ත ජය මෙඟ ජය  ජය ග්රාෙමමව්ා ජය නිලපාීම ජය තැු  ජය භාව ජය ය ර ජය යුතුරප ජය
කුෙු ජයමඳවතු්් ජයනිමා්්  ජයමඳතික ජයකල ජයදරම් ප්ත ජයදම්  ජයමගුශ්්  ජයභාව ජයදීෙ ජයමුාකළ ජයයුතුරප ජය ජය
4. ඔල ජය මෙෙ ජය දරම් ප්ම්  ජය මඳඳ්  ජය කව ජය ඇති ජය මතාවතුරු ජය දමතය ජය ල්  ජය ශ්වව්ශ්යාලමේ ජය ලලපාීම්   ජය
ඒ් තු ජය ගිරමඳා්  ජය ඔල  ජය නීතයාරාකූලවල් ජය ඬු් ප ජය දීෙ  ජය මඳෝ ජය ඔම. ජය දභය් තව ජය ශිෂ්යභා්ර ජය ද්ලංු ජය
ිරීමෙ  ජයමඳෝ ජයසිම්්ු ජයල් ජයතවමේ ජය් ඳා ජයගත ජයයුතුරප ජය.
5. ශිෂ්යාපාව ජයමු් ජයික ුැමීෙ ජයිබඳලඳ ජයතීවණ ර ජයිරීමෙ ජයමඳ ජයදඩුිරීමෙ, ජය්ැඩි ජයිරීමෙ ජය්රති්මෂ්ව් ජයිරීමෙ ජයමඳෝ ජය
මුල ජයමුල් ජයුතව ජයිරීමෙ ජයආය ර ජයිබඳලඳ ජයසිරලුමෙ ජයකරුණු ජයතීවණ ර ජයකවනුමේ ජයශ්වව්ශ්යාලමරනිප ජය
යෙනිමා ජයශිෂ්යාපාව ජයිබඳලඳ ජයිරසිෙ ජයල්කේ ජයශ්වව්ශ්යාල ජය්රති්ාු ජයමකාණිෂ්්  ජයමභා්  ජයමුාරැශ්ර ජය
යුතු ජයදතව ජයය්ැනි ජයල්ක ප්ල  ජයිබඳතුරු ජයමුාලැමලු ජයල් ජයම ඳ් ු ජයකවග් ුප ජය
1. ම පපූරධනණ  ජයුෙ : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………හිණි ජය/ ෙඳතා ජය/මෙුශ්ර
මුලකුරු ජයමෙඟ ජයුෙ : ……………………………………………………………………………….
මවීව ජයලිිුර :……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
ම්වකථමු ජයදංකර :……………………………………………………………………………………
ග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාීම ජය්මෙ :……………………………………………………………………………..
්රාමේය ර ජයඋ්ය මා්ති ජයමකාඨ ාමර :…………………………… ය මවි්කර : ………………………
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2. ඔම. ජයමවීව ජය්ය ං ත ජයමවථමාුමේ ජයසි  ජය(යු ප ජයනි්මමව ජය සි ) ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර  ජයඇති ජයම්ව ජය්රොණ ර ජය(ලතා ජය
ිරඨටු ජයිරමලෝ ජයමී වර ) ජයලිර් ුප ජය(මැතර  ප ජය1 ජය= ජයිරපණිප ජය1.6) ිරපණිප. ……………………………

3. ්වුම් ජයශ්මවතව ජය
(ද) ජය ්රම ජය දවුරුම් ජය 19  ජය ඳා ජය 19 ජය  ජය දඩු ජය ්ාම් ජය රු ජය මමඳෝව, ජය මමඳෝක ර්  ජය / ජය මමඳෝව ජය හිණි්රු්  ජය ිබඳලඳ ජයශ්මවතව ජය
මෙහි ජය මඳඳ්  ජය කව් ුප ජය ද්වය ජය වු ජය ශ් ක ජයඋප්්ැ් ු ජය මඳතික ජය ලය ක ්්  ජය ිරීමෙ  ජය ුදාුණි්  ජය සිටිර ජය යුතුරප ජය ඔල ජය
ශ්්ාඳක ජයු ප ජයඔලමේ ජයරු්්  ජයිබඳලඳ ජයශ්මවතව ජය්ෙණ ් ජයමෙහි ජයමඳඳ්  ජයකව් ුප

ුෙ

උ්්  ජයය ුර

ය ු  ජය්රම
2020…..01.01

ලමගනීෙ ජයලලු ජය්ාමම් ජය/ ජය
ආරතුමේ ජයුෙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(ආ) ජයිරසිර ප ජයශ්වව්ශ්යාලරක ජයමඳෝ ජයදනුලේප ජයශ්වව්ශ්යාලරක ජයමඳෝ ජයමම්් ධනර ජයදපයරු ජයආරතුමේ ජයමඳෝ ජය
මේය ර ජයව්ය ජයශ්යා ජයආරතුමේ ජය්ා ොලා ජයඳාවු ජයමමඳෝව ජයමමඳෝක ර්  ජයඔල  ජයසිනමු ප, ජයඔවු්  ජයිබඳලඳ ජය
්ඳත ජයමඳඳ්  ජයශ්මවතව ජයම්ර් ුප ජය

්ා ොලා් ජය
ලිරා්ය ං ත ජය ඳාවු ජයඋමමව ජය
දපයා්ු ජය
දංකර
ආරතුමේ ජයුෙ

ුෙ

්ා ොලා්

දපයරු ජය
්ධනෂ්ර

උමමව ජයදපයා්ු ජය
ශිෂ්යාපාව ජය/ ජයෙඳම්ාළ ජය
ශිෂ්ය් ්ර ජයඳා ජයම්ු්  ජය
ශිෂ්ය් ්ර් ජයලලු ජය
මුාලලු ජයල් ජය

1.
2.
3.
4.

4. ඔම. ජයිරා/ේ/ ජයදශ්්ාඳක ජයමමඳෝවරකු ජය/ ජයදශ්්ාඳක ජයමමඳෝක රක ජය/ ජයම්
ව ාණිර රුෂ්රා ජය/භාධනරා්/ ජයඔල ජයආාර ප ජයලම් ජය
මග්් ම්  ජයු ප, ජයඒ ජයිබඳලඳ් ජය්ඳත ජයමඳඳ්  ජයශ්මවතව ජයම්ර් ු.

ුෙ
1.
2.
3.
4.

ඥාති ජයම පල් පර

ආාර ප ජයලම් ජය
ලිිමගානු ජය
දංකර

්ාධනික ජයත්මමවරු ජය
ආාරෙ

3
5. වවමේ ජයමඳෝ ජය්ළා් ්ාලු ජයමඳෝ ජයම්ු්  ජයආරතුරිර්  ජයමඳෝ ජයමණිතිරිර් , ජයශිෂ්ය් ්ර් ජයමඳෝ ජයම්ු්  ජයආපාව ජය

මුල් ජයඔල ජයැු  ජයලල් ම්  ජයු ප ජයඒ ජයිබඳලඳ ජයශ්මවතව ජයඳා ජයලැමලු ජයමු් ජය්රොණ ර.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප.......
6. ්තුිටි, ජයමගාඩෙඩ ජයලඩකඩ ප ජය්ලි්  ජයලැමලු ජයආාරෙ ජය:
(ඔල ජයශ්්ාඳක ජයු ප ජයඔලමේ ජය/ ජයම්
ව ාණිර රුෂ්රාමේ ජය/ ජයභාධනරා්මේ ජයආාරෙ ජයමඳඳ්  ජයකව් ු)
පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

දයිතිකරුමේ ජයුෙ

ඥාති ජයම පල් පර

ිහිටි ජයමවථමාුර

්ැශ්්ම් ජය
මව්භා්ර

ලඩ ප ජය
්රොණ ර ජය
මේම්ාළ ජය
ගැු ජයශ්මවතව

්ාධනික ජය
ආාරෙ ජය
(රු:)

1.
2.
3.
7. නි්ාම ජය්ලි්  ජයලැමලු ජයආාරෙ
( ඔල ජයශ්්ාඳක ජයු ප ජයඔලමේ ජය/ ජයම්
ව ාණිර රුෂ්රාමේ ජය/ ජයභාධනරා්මේ ජයආාරෙ ජයමඳඳ්  ජයකව් ු )
දයිතිකරුමේ ජයුෙ

ඥාති ජය
ම පල් පර

්ක ්ු ප ජය
දංකර

ගෘඳමුලික ජයදංකර

ලිිුර

්ාධනික ජය
ආාරෙ

කුලිර  ජයලේ  ජය
දී ජයතිම.ු ප, ජය
යමමව ජයලලාග්  ජය
දරමේ ජයුෙ ජයමඳ ජය
ලිිුර

1. ලඳත ජයමඳඳ්  ජයමග්් ජය/ ජයනි්ාම ජයිහිටි ජය්රමේවමේ ජයග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාක රාමේ ජයදංකර : …………………
2. ්රාපඋපය ප ජයමකාඨ ාමර : …………………………………………………………………………පප
3. ්ළා්  ජය්ාලු ජයආරතුමේ ජයුෙ : ………………………………………………………………

8. ඔල ජයරැිරරා්් ජයකව් ම්  ජයු ප ජය්ෙණ ් ජයමෙෙ ජයමකා ම ජයම පපූරධනණ  ජයකව් ුප
රැිරරා් ජයකවු ජයආරතුමේ ජයුෙ ජය/ ජයම්ාධනතම ප් තුමශ ජයුෙ ජයඳා ජයලිිුර :
………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………….
තුතුව : ……………………………………………………………………………………………පප
රැිරරාම්්  ජයලැමලු ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාරෙ :
………………………………………………………………...
( 2020පපපපපප ජයමමැ පලධන ජය31 ජයය ු  ජයලැබූ ජයසිරළු ජයදීෙුා ජයමහිත ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජයමඳඳ්  ජයකව් ුප ජය්ැටුප් ජය
ශ්මවතවර ජයරා ජයකව් ු).
ඉල්ලා අසවී ඇේනම් ත ෝ අධ්යයන ිවවාු  ලබා ඇේනම් අොල ආයතනතයන් / තෙපාර්තතම්න්තුතවන්
ලබා ගේ ලිපියක් ඇමිණිය යුතුය.

9. ඔල ජයශ්්ාඳ ජයවී ජයඇ් ු ප ජය්ෙණ ් ජයමෙෙ ජයමකා ම ජයම පර ධනණ  ජයකව් ු.
ශ්්ාඳ ජයවූ ජයය ුර :…………………………………………………………………………………..
( ශ්්ාඳ ජයමඳතිකර ජයඇණියර ජයයුතුර )
මව්ාණිර රුෂ්රාමේ ජය/ ජයභාධනරා්මේ ජයුෙ : ……………………………………………………………
රැිරරා්් ජයකව් ම්  ජයු ප, ජයරැිරරා් ජයකවු ජයආරතුමේ ජයුෙ : ………………………………………
වු ජයතුතුව : ………………………………………………………………………………………
රැිරරාම්්  ජයලැමලු ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාරෙ : …………………………………………………………
(2020පපපපපප ජයමමැ පලධන ජය31 ජයය ු  ජයලැබූ ජයසිරළු ජයදීෙුා ජයමහිත ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජයමඳඳ්  ජයකව් ුප ජය්ැටුප් ජයශ්මවතවර ජයරා ජය
කව් ු).

4
10. ඔල ජයශ්රී ජයලංකාමශ ජයර ව්ැසිමර් ජය ජයුැේ ජයරු ජය්ග: ……………………………………………….

11. මෙශිර්  ජය/ ජයභාවකරු ජයිබඳලඳ ජයශ්මවතව ජය: ජය( ජයභාවකරු්්  ජයලය ක ්්  ජයකවු ජයදරම් පකරු්්  ජයමී  ජයදෙතව් ජය13 ජයමකාටු් ජය
 ජයිවශ්ර ජයයුතුර)
(අ) පියා පිළිබඳ විසවතර
(1) ම පර ධනණ  ජයුෙ :- ……………………………………………………………………………
(2) ජී්් ් ජයසිනම ජයුැේ ජයරු ජය්ග ජය ජය.පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(ණිරමගාමව ජයු ප ජයෙවණ  ජයමඳතිකර ජයඇණියර ජයයුතුර )

(3) ජී්් ් ජයසිටි් ම්  ජයු ප ජය්රම ජය ජයදවුරුම් ජය…………………… ොම ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(4) ිරාමේ ජයරැිරරා් ජය: ( ණිරමගාමව ජයු ප, ජයණිර ජයරාෙ  ජයම්ව ජයමඳෝ ජයශ්ශ්රාෙ ජයමගාමව ජයු ප, ජයශ්ශ්රාෙ ජයරාෙ  ජයම්ව ජය
නියු්ත ජයරැිරරා් ජයමඳඳ්  ජයකව් ු) ජය: ……………………………………………………..
පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(ශ්ශ්රාෙ ජයමගාමව ජයු ප ජයශ්ශ්රාෙ ජයමඳතිකර ජයඇණියර ජයයුතුරප)

(5) රැිරරා් ජයකවු ජය/ ජයරැිරරා් ජයකළ ජයමවථමාුමේ ජයලිිුර ජය ……………………………පපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(6) රැිරරාම්් /ශ්ශ්රාෙ ජය

්ැටුම්්  ජය

ලැමලු ජය

්ාධනික ජය

ආාරෙ ජය

මඳඳ්  ජය

කව් ු ජය

රුපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
( ජය2020 ජයමමැ පලධන ජය31 ජයය ු  ජයලැබු ජය්ාධනික ජයමුළු ජයආාරෙ ජයමඳඳ්  ජයකළ ජයයුතුර ජය.)

(රැිරරා්් ජය කව් ම්  ජය ු ප, ජය සිරළු ජය දීෙුා ජය මහිත් ජය ්ධනෂ්රක  ජය ලැමලු ජය ්ැටු් ජය මඳඳ්  ජය කව ජය මමව්ා ජය
ආරතුමේ ජය්රපානිරාමග්  ජයලලාග්  ජයමඳතිකර් ජයමඳෝ ජයශ්ශ්රාෙ ජයමගාමව ජය ු ප, ජයසිරළු ජයදීෙුා ජයඇතුළ් ් ජය
්ධනෂ්රක  ජය ලැමලු ජය ශ්ශ්රාෙ ජය ්ැටුප් ජය මඳඳ්  ජය කව ජය ශ්ශ්රාෙ ජය ්ැටුප් ජය දපය්ෂ්කමග්  ජය මඳෝ ජය ්ළාම්  ජය
්රාමේය ර ජයඋ්ය මා්තිමග් / ජය්රාමේය ර ජයම්ක ප්වරාමග්  ජයලලාග්  ජයමඳතිකර් ජයඇණියර ජයයුතුරප) ජය ජය ජය ජය
(7) මේ ජයමාව, ජයලඩකඩ ප ජය්ලි්  ජයලැමලු ජය්ාධනික ජයආාරෙ: …………………………………………
(8) දමුකු්  ජයසිරළුෙ ජයොධනග ජය්ලි්  ජයලැමලු ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජය ජය: ……………………………………
(9) ිරාමේ ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාර ප ජයයකතු් ජය ජය : ……………………………………………………පපප
(අ) මව පිළිබඳ විසවතර
(1) ම පර ධනණ  ජයුෙ :- ……………………………………………………………………………
(2) ජී්් ් ජයසිනම ජයුැේ ජයරු ජය්ග ජය ජය.පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(ණිරමගාමව ජයු ප ජයෙවණ  ජයමඳතිකර ජයඇණියර ජයයුතුර )

(3) ජයජී්් ් ජයසිටි් ම්  ජයු ප ජය්රම ජය ජයදවුරුම් ජය…………………… ොම ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(4) ේමේ ජයරැිරරා් ජය: ( ණිරමගාමව ජයු ප, ජයණිර ජයරාෙ  ජයම්ව ජයමඳෝ ජයශ්ශ්රාෙ ජයමගාමව ජයු ප, ජයශ්ශ්රාෙ ජයරාෙ  ජයම්ව ජය
නියු්ත ජයරැිරරා් ජයමඳඳ්  ජයකව් ු) ජය: ……………………………………………………..
පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(ශ්ශ්රාෙ ජයමගාමව ජයු ප ජයශ්ශ්රාෙ ජයමඳතිකර ජයඇණියර ජයයුතුරප)

(5) රැිරරා් ජයකවු ජය/ ජයරැිරරා් ජයකළ ජයමවථමාුමේ ජයලිිුර ජය ……………………………පපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(6) රැිරරාම්් /ශ්ශ්රාෙ ජය

්ැටුම්්  ජය

ලැමලු ජය

්ාධනික ජය

ආාරෙ ජය

මඳඳ්  ජය

කව් ු ජය

රුපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
( ජය2020 ජයමමැ පලධන ජය31 ජයය ු  ජයලැබු ජය්ාධනික ජයමුළු ජයආාරෙ ජයමඳඳ්  ජයකළ ජයයුතුර ජය.)

(රැිරරා්් ජය කව් ම්  ජය ු ප, ජය සිරළු ජය දීෙුා ජය මහිත් ජය ්ධනෂ්රක  ජය ලැමලු ජය ්ැටු් ජය මඳඳ්  ජය කව ජය මමව්ා ජය
ආරතුමේ ජය්රපානිරාමග්  ජයලලාග්  ජයමඳතිකර් ජයමඳෝ ජයශ්ශ්රාෙ ජයමගාමව ජය ු ප, ජයසිරළු ජයදීෙුා ජයඇතුළ් ් ජය
්ධනෂ්රක  ජය ලැමලු ජය ශ්ශ්රාෙ ජය ්ැටුප් ජය මඳඳ්  ජය කව ජය ශ්ශ්රාෙ ජය ්ැටුප් ජය දපය්ෂ්කමග්  ජය මඳෝ ජය ්ළාම්  ජය
්රාමේය ර ජයඋ්ය මා්තිමග් / ජය්රාමේය ර ජයම්ක ප්වරාමග්  ජයලලාග්  ජයමඳතිකර් ජයඇණියර ජයයුතුරප) ජය ජය ජය ජය
(7) මේ ජයමාව, ජයලඩකඩ ප ජය්ලි්  ජයලැමලු ජය්ාධනික ජයආාරෙ: …………………………………………
(8) දමුකු්  ජයසිරළුෙ ජයොධනග ජය්ලි්  ජයලැමලු ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජය ජය: ……………………………………
(9) ේමේ ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාර ප ජයයකතු් ජය ජය : ……………………………………………..
12
 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය

(ද) ිරාමේ, ජයේමේ ජයමඳ ජයදරම් පකරුමේ ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාර ප්ල ජයයකතු් ජය: ජය(11) ජය(ද) ජයමඳ ජය(ආ) ජය ජය ජය ජය ජය ජය
හි ජයආාර ප ජය්ල ජයයකතු් ජය: ජය
……………………………………………………………………………………………
(දකුමව් )

5
 ජය ජය ජය ජය ජය ජය(ආ) ඔල ජයශ්්ාඳක ජයු ප ජයඔල ජය්වුම් ජයමුළු ජය්ාධනික ජයආාර ප්ල ජයයකතු් ජය(6, 07, 08, 09) ජයමකාටු්ල ජය ජය ජය
 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයආාර ප ජයයකතු්:
……………………………………………………………………………………………
(දකුමව් )
13

භාවකරු්්  ජයම පල් ප ජයශ්මවතව.
මෙශිර්  ජය මුාෙැති ජය මඳෝ ජය මෙශිර ජය භාවකාව් ්මර්  ජය ම්් වූ ජය්ැශ්ය  ජය දරම් පකරු්්  ජය මඳෝ ජය භාවකරු්්  ජය
ර ම්  ජයසිටිු ජයම්ු්  ජයදරම් පකරු්්  ජයශ්සි්  ජයමෙෙ ජයමකා ම ජයිවශ්ර ජයයුතුරප
(1) භාවකරුමේ ජයුෙ : ……………………………………………………………………………..
(2) භාවකරුමේ ජය්රම ජය: ……………………………………………………………………………ප
(3) මවීව ජයලිිුර ජය: ……………………………………………………………………………පපපපපපපප
(4) රැිරරා්් ජයකව් ම්  ජයු ප ජයතුතුව : ……………………………………………………………ප
(5) ්ාධනික ජය්ැටු් ජය: ( ්ැටුප් ජයශ්මවතවර ජයඇණියර ජයයුතුර )
(6) මේ ජයමාව ජයලඩකඩ ප ජයශ්ඳාවමවථම ජයලඩකඩ ප්ලි්  ජයලැමලු ජය්ාධනික ජයආාරෙ. ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
( ම ප ජය මඳඳා ජය ග්රාෙමමව්ා ජය නිලපාීම/ ජය ්රාමේය ර ජය උ්ය මා්ති/ ජය ්රාමේය ර ජය ම්ක ප ජය ශ්සි්  ජය නිකු්  ජය කළ ජය
මඳතිකර් ජයඇණියර ජයයුතුරප )

12.

දරම් පකරු්් මේ ජය්රකාවුර :

ලඳත ජය මඳඳ්  ජය කරුණ  ජය ෙමේ ජය ැණුම ප ජය ඳා ජය ශ්වව්ාමමේ ජය ඳැටිර  ජය මතය ජය ඳා ජය නි්ැවය  ජය ල්, ජය ආාර පලම් ජය මග්ු ජය / ජය
මුාමග්ු ජය ල් ජය මෙයි්  ජය මඳතික ජය කවණිප ජය ත්, ජය ර පිරසි ජය මතාවතුව් ජය දමතය ජය ල් ජය ශ්වව්ශ්යාල ජය ලලපාීම්   ජය ඒ් තු ජය
ගිරමඳා් , ජය මෙෙ ජය දරම් ප ජය ්රමේ ජය දරම් පකරු්්   ජය ම්රා ජය ඇති ජය උ්මමව ජය ොලාමශ ජය 4 ජය ්ැනි ජය ්ග් තිර ර ම්  ජය ෙ  ජය
ශ්රුේප් ජයක්රිරා ජයකළ ජයඳැිර ජයල් ජයෙෙ ජයනිණිප ජයත් ජයමෙෙ ජයදරම් ප්මතහි ජයමඳඳ්  ජය මකා් මේසි ජය්ල  ජයදනුලවල් ජයශිෂ්යාපාව ජය
මු් ජයලලා ජයගැනීෙ  ජයමෙයි්  ජයයකඟ්ු ජයල් ජය්රකාව ජයකවණිප ජය
…………………………..
ය ුර : ……………………….

15ප

දරම් පකරුමේ ජයද් මු

ග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාීම ජයඳා ජය්රාමේශිර ජයඋ්ය මා්ති ජය/ ජය්රාමේශිර ජයම්ක ප ජයරු ජයනිලපාීම්   ජයඋ්මමවප
(1)

දරම් පකරුමේ ජය ්රාමේවමේ ජය ත් ්ර ජය දනු්, ජය මේ ජය මාව ජය ලඩකඩ ප ජය ්ලි්  ජය ලැබිර ජය ඳැිර ජය මාොුය ජය
ආාරෙ, ජය දරම් ප්ත ජය ිවශ්ම ප ජය දී ජය දරම් පකරු ජය ශ්සි්  ජය 06 ජය ඳා ජය 07 ජය ්ු ජය මකා මව්ල ජය මඳඳ්  ජය කව ජය ඇති ජය
මේමාව ජයලඩකඩ ප ජයම පල් ප ජයආාරෙ ජයගැු්  ජයුද්ක ්ෂ්ාකාීම් ජයමළකා ජයලැලිර ජයයුතුරප ජයදරම් පකරුමේ ජය
මමඳෝව ජය මමඳෝක ර්  ජය ිබඳලඳ් ජය දරම් පකරු ජය ශ්සි්  ජය මඳඳ්  ජය කව ජය ඇති ජය මතාවතුරු්ල ජය
මතයාමතයතා්ර් , ජයෙශිර ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජයිබඳලඳ් ජයදරම් ප්ම්  ජය11 ජය(ද) ජයමඳ ජය(ආ) ජයහි ජයමඳඳ්  ජයකව ජය
ඇති ජය මතාවතුරු ජය ඳා ජය 08,09 ජය මකාටු්ල ජය මඳඳ්  ජය දරම් පකරු ජය ිබඳලඳ ජය මතාවතුරු ජය තඳවුරු ජය ිරීමෙ ජය මඳඳා ජය
ලය ක ්්  ජයකව ජයඇති ජයලිරශ්ලි ජයමෙඟ ජය්ීම්ෂ්ා ජයමකා  ජයඒ්ාමේ ජයමතයාමතයතා්ර් , ජයඔුගමේ ජය්රකාවුර්  ජය
ඔල ජයමඳතික ජයකළ ජයයුතුරප

(2)

යමමව ජය මඳතික ජයකවනු ජයලලු ජයදරම් ප්ත, ජයඔල ජය්මම ප ජය්රාමේශිර ජයඋ්ය මා්ති ජය/ ජය්රාමේශිර ජයම්ක ප ජයම්ත ජය
ලය ක ්්  ජයකළ ජයයුතුරප ජයිරසිෙ ජයද්මවථමා්ක, ජයකුෙු ජයමඳවතු්් ජයනිමා්්  ජයදරම් ප්ත ජයදරම් පකරු ජයදත  ජයභාව ජය
මුාය ර ජයයුතුරප

(3)

්රාමේශිර ජය උ්ය මා්ති ජය / ජය ්රාමේශිර ජය ම්ක ප ජය ශ්සි්  ජය ග්රාෙමමව්ා ජය නිලපාීම ජය තැුමේ ජය ද් මු ජය මඳතික ජය
මකා  ජය සති තෙකක් ඇතුලත ජය  ජය ලැමලු ජය මමව ජය දරම් ප්ත ජය ලිරා්ය ං ත ජය තැ්ෑමල්  ජය ්ඳත ජය මඳඳ්  ජය
ලිිුර  ජය යශ්ර ජය යුතුමශප ජය ඒ ජය මඳඳා ජය රු: ජය 30ප00 ජය ක ජය ්ටිුාකණි්  ජය මුේව ජය ඇල ජය වූ ජය (9’ x 4’ ජය (ක්වර් ජය
දරම් පකරු ජයශ්සි්  ජයග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාක  ජයතැු ජයම්ත ජයභාව ජයමනු ජයලැම.ප

නිමරෝවය ජයම්කකාිකකාීම,
ශිෂ්ය ජයුදභමාපක ජයදංවර,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර,
ගංමගාඩශ්ල, නුමේමගාඩප

6
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ග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාීමතැුමේ ුෙ ජය ජය: ජය ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
ග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාීම දංකර ජයඳා ජය්මෙ ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
දංක ජය11/12 ජයමඳෝ ජය13 මකාටුමශ ජයැ්ම්ු ජයමොිර ජය/ ජයභාවකරුමේ ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජය/ ජයදරම් පකරු ජයශ්්ාඳක ජය
ු ප ජයදංක ජය06, 07, 08, 09 මකාටු්ල ජයැ්ම්ු ජය්ාධනික ජයආාරෙ ජයරුිර් ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප ජය්
 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය( ජයදකුමව්  ජයලිර් ු ජය)
ල්, ජය මේම්ාළ ජය ිබඳලඳ ජය ශ්මවතව ජය ඳා ජය මමඳෝව ජය මමඳෝක ර්  ජය ිබඳලඳ ජය ශ්මවතව ජය  ජය දරම් පකරුමේ ජය ්රකාවුර ජය
ලය ක ්්  ජයකව ජයඇති ,ලිරශ්ලි ජයමෙඟ ජයමමඳා ජයලැලුම ජයදතව, ජයඒ්ා ජයෙමේ ජයැනීම ප ජයඳා ජයශ්වව්ාමමේ ජයඳැටිර  ජයනි්ැවය  ජයල් ජය
මෙයි්  ජයමඳතික ජයකවණිප

 ජය ජය ජය ජය ජය ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
ය ුර ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

 ජය ජය ජය ජය ජය ජයග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාීමතැුමේ ජයද් මු
 ජය ජය ජය ජය ජය ජයකාධනරාකර ජයම්වකථමු ජයදංකර:පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
ග්රාෙමමව්ා ජයනිලපාීමතැුමේ ජයනිල ජයමුද්රා්

්රාමේය ර ජයඋ්ය මා්තිමේ ජය/ ජය්රාමේය ර ජයම්ක පමේ ජයුෙ ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

්රාමේය ර ජයඋ්ය මා්තිමේ ජය/ ජය්රාමේය ර ජයම්ක පමේ ජයද් මු ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

කාධනරාකර ජයම්වකථමු ජයදංකර: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

්රාමේය ර ජයඋ්ය මා්තිමේ ජය/ ජය්රාමේය ර ජයම්ක පමේ ජයනිල ජයමුද්රා්

මකාඨ ාමර ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

තැ්ැ් ජයකාධනරාලර ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

ය ුර ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජයදාල ජයමුා්ු ජය්චු ජයක්ා ජයඳක ් ු
මවයෂ්ව  ජයසිුද්  ජයමඳඳා ජය්ෙය ජය
(1) ලිරා්ය ං ත ජයදංකර ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(2) පී ර ජය ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(3) ඳාවු ජය්ා ොලා් ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප
(4) ශ්වව්ශ්යාලර  ජයඇතුළ්  ජයවු ජයදපයරු ජය්ධනෂ්ර ජය: ජයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප

 ජය ජය ජය
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 ජයශිෂ්යාපාව ජයමගවීෙ ජයම පල් පමර්  ජයලල්්් ්නු ජයලලු ජයමකා් මේසි.
(1) තෙ ජයදරම් ප්මතහි ජයඇතුළ්  ජයිරසිෙ ජය ්රකාවර් ජයදමතය ජයමඳෝ ජයමා්ය ජයල් ජයඔප්ර  ජයවු්මඳා්  ජයමඳෝ ජයදරම් ප්මතහි ජය
ිරසිර ප ජය ්ැග්  ජය කරුණ ් ජය මඳබඳ ජය ිරීමෙ  ජය දමේ  ජය වු ජය ල් ජය ඔප්ර  ජය වු්මඳා්  ජය දභය් තව ජය ශිෂ්යරකු ජය ්වමර්  ජය
ඔලමේ ජයලිරා්ය ං තර ජයද්ලංු ජයිරීමෙ  ජයර ්  ජයමශ.
(2) ඔලමේ ජය ්වුම් ජය ආාරෙ, ජය ශ්්ාඳක ජය ත් ්ර, ජය මමව්ා ජය නියු්ති ජය ආාරෙ ජය ්ැනි ජය ෑ ජය ම පල් පමර්  ජය ම්ුම් ජය වී ජය
ඇ් ු ප, ජයඒ ජයල් ජය්ඳාෙ ජයශ්වව්ශ්යාලමේ ජයම්කකාිකකාීම ජයම්ත ජයලිතවත් ජයැනු ප ජයය ර ජයයුතුර.
(3) ශිෂ්යාපාව ජයමු් ජයමගශ්ර ජයඳැ්ම්, ජයශ්වව්ශ්යාලමේ ජයදපයරු ජයක යුතු ජය්ල ජයමරදී ජයසිටිු ජයකාලර ජයතුළදී ජය්ෙය. ජය
ිරසිෙ ජය මඳවතු්් ජය නිමා ජය තා්කාලික් ජය ්ා ොලා් ජය ඳැෑීමෙ ජය ු්් ්් ම්  ජය ු ප ජය මඳෝ ජය ්ා ොලා් ජය ද්ම්  ජය
ිරීමෙ  ජයම්ව ජයල්්  ජය්් ම්  ජයු ප, ජයඒ ජයල් ජයශ්වව්ශ්යාලමේ ජයම්කකාිකකාීම ජයම්ත ජයලිතවත් ජයැනු ප ජයය ර ජයයුතුර.
(4) ්ඳත ජයමඳඳ්  ජයය් ජයය් ජයකරුණ ් ජයමඳෝ ජයඊ  ජය්ඩා ජය්ැඩි ජයගණ ු් ජයනිමා ජයඔල  ජයමු් ජයමගවීෙ ජයම පපූරධනණ මර් ෙ ජය
ුතව ජයිරීමෙ  ජයමඳෝ ජයතා්කාලික් ජයද් හිටුවීෙ  ජයඳැිරරප.
(ද) ජය ඔල ජය ිරසිර ප ජය ශ්භාගරිර්  ජය ම පපූරධනණ මර්  ජය දමේ  ජය වීෙප ජය යමමව ජය වු්මඳා්  ජය ්රථමෙ ජය ්ධනෂ් ජය ්ීම්ෂ්ණ මර්  ජය
ඌණ  ජය මාොධනථමර් ජය ලලා, ජය ම්ු ජය ්ධනෂ්ර ජය මඳඳා ජය නිරණිත ජය ්ා ොලා්් ජය ඳාව් ම්  ජය ු ප ජය ශිෂ්යාපාව ජය
මගශ්ර ජයඳැකප
(ආ) උ්කුල්ති්වරා  ජය ිබඳගත ජය මුාඳැිර ජයිරසිර ප ජය මඳවතු්් ජය නිමා ජය ලැබී ජය ඇති ජය ්රථමෙ ජය ද්මවථමාමශ ජය දී ජය ිරසිර ප ජය
ශ්භාගරක  ජයම්නී ජයසිනමෙ  ජයඔල ජයදමේ  ජයවීෙ.
(ඇ) ජයඔල ජයතෙ ජයදපයරු ජයක යුතු ජයඋු් ම්ම්්  ජයකවමගු ජයමුාරාෙප
(ඈ) ජයඔල ජයශ්ුර ජයශ්මවෝික ජයමලම ජයඳැසිීමෙප
(ල) ජයඋ්කුල්ති ජයශ්සි්  ජයතීවණ ර ජයකවණු ජයලලු ජයම්ු්  ජය්රොණ ්්  ජයමඳවතු්්ප
(5) ශිෂ්යාපාව ජය මගවීෙ ජය තා්කාලික් ජය මඳෝ ජය ම පපූරධනණ මර්  ජය ද් හි වු ජය ශ්  ජයයෙ ජය මු් ජය රබඳ ජය මගවීෙ ජය ම පල් පමර්  ජය
ශ්වව්ශ්යාල ජයලලපාීම්  ජයශ්සි්  ජයසිර ජයදභිෙතර ජය්ක ය  ජයතීවණ ර ජයකවනු ජයලැම..
(6) ුදම්ුදක ප ජය ලලු ජය ඔල  ජය දපයරු ජය ්ධනෂ්රක  ජය ්ාක ක ජය 10 ජය ක ජය උ්ක ෙරක  ජය ර ් ් ජය මගවී ප ජය කවනු ජය ලලයිප ජය
ශ්වව්ශ්යාල ජය ්රති්ාු ජය මකාණිමම ප ජය පූරධනණ  ජය දනුෙැතිරිර්  ජය මතාව් ජය ්ාක ක ජය 10 ජය ක  ජය ්ඩා ජය ්ැඩිමර්  ජය ිරසිෙ ජය
මඳවතු්් ජයනිමා්්  ජයමගවී ප ජයකවනු ජයමුාලැම.ප

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර
ගංමගාඩශ්ල,
නුමේමගාඩ.
2020.01.26
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